
Ansökan om tillstånd till  

utplantering av fisk 
 

 

 

 

     

 

Information 
 
För att plantera ut fisk i ett vattenområde 
krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt 
förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen.  
 
Tillstånd att utplantera fisk gäller i ett år och 
för den mängd fisk som står i beslutet. Ut-
planteringen behöver inte ske vid ett tillfälle 
utan kan delas upp i omgångar.  

 
Länsstyrelsen tar hänsyn till utplanteringens 
syfte och vattenområdets skyddsvärde och 
gör en avvägning mellan nytta och risk vid 
prövning av din ansökan.  
 
Genom tillståndsprövningen ska 
länsstyrelsen ansvara för att olämpliga arter 
av fisk respektive parasiter och smittsamma 
sjukdomar inte sprids. Utplantering av fisk 
ska även skapa förutsättningar för ett 
livskraftigt och självreproducerande bestånd 
eller medföra ett förbättrat fiskutbyte. 
 
Utplantering av en ny fiskart kan få 
oönskade effekter på sjöns ekosystem i flera 
årtionden därefter. Förhållandena mellan 
rovdjur och bytesdjur kan förändras och 
konkurrensen mellan arterna öka. 
Utplanteringen kan medföra att arten med 
tiden försvinner från sjön eller att en annan 
art går kraftigt tillbaka.  
 
Tillstånd till utplantering av fisk ges när den 
biologiska mångfalden bevaras och ett lång-
siktigt nyttjande av fiskresursen möjliggörs. 

 

 
 

För mer information kontakta: 

Länsstyrelsen fiske telefon 010 - 224 10 00 

 
Vår service 
 
Länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd när 
vi fått in din fullständiga ansökan. Ansökan 
som inte är komplett returneras.  
 
Beslut om tillstånd meddelas normalt inom 
fyra veckor.  
 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till 
Hav- och Vattenmyndigheten. 
 

Instruktioner 
 
I ansökan ska fiskart och leverantör anges.  
 
Utplanteringsplatsen ska ritas in på en kopia 
av en ekonomisk karta skala  
1:10 000 och bifogas ansökan. 
 

Ansökan skickas till: 

Länsstyrelsen Skåne  
Fiske 
291 86 Kristianstad 

 
Information om personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Skåne län registrerar och 
behandlar de personuppgifter som du 
lämnar till oss för att vi ska kunna hantera 
din ansökan på ett smidigt sätt och fullgöra 
våra arbetsuppgifter. För info om hur 
Länsstyrelsen Skåne behandlar 
personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Länsstyrelsen Skåne  
291 86 Kristianstad 

 

 

 

 

  Sökande  
Namn/Organisation 

 
Kontaktperson  
 

Adress 

 
Postnummer 

 
Ort 

Telefon dagtid 
 

E-post Personnummer 

 
  Fisk 

Art 

 
Stam 

 
Antal Vikt Ålder 

 
 

    

     

     

 
  Utplantering  

Tidpunkt för planerad utplantering 

 
 

Tidpunkt för senaste utplantering 

 

 Fiskart och stam vid senaste utplantering 

 

  Vatten  
Vattnets namn 
 

Koordinat RT 90 X Koordinat RT 90 Y 

Fastighetsbeteckning 

 

Kommun/Kommuner  



Ansökan om tillstånd till 
utplantering av fisk Länsstyrelsen Skåne 

291 86 Kristianstad 

  Stöd till damm 
Har du fått stöd till dammen/anläggningen (t ex Miljöstöd / Projektstöd / NOLA /NYLA ) Ja Nej 

Om ja vilket stöd och år 

Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska ske 
Ja Nej 

Karta skall bifogas med utplanteringsvattnet utmärkt 

  Beskriv vattnets nuvarande bestånd av fisk och kräftor 

  Beskriv syftet med utplantering 

  Leverantör av utplanteringsmaterial 
Namn 

Adress Postnummer Ort 

Telefon E-post 



lansstyrelsenskane

  Vatten varifrån utplanteringsmaterialet ska tas 
Vattnets namn Koordinat RT 90 X Koordinat RT 90 Y

Kommun/Kommuner 

  Transportör 
Namn Telefon 

  Övriga upplysningar 

  Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande 

Namnunderskrift 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx skane@lansstyrelsen.se Facebook: 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

mailto:skane@lansstyrelsen.se

	Kontaktperson: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Telefon dagtid: 
	Epost: 
	Personnummer: 
	ArtRow1: 
	StamRow1: 
	AntalRow1: 
	ViktRow1: 
	ÅlderRow1: 
	ArtRow2: 
	StamRow2: 
	AntalRow2: 
	ViktRow2: 
	ÅlderRow2: 
	ArtRow3: 
	StamRow3: 
	AntalRow3: 
	ViktRow3: 
	ÅlderRow3: 
	Tidpunkt för planerad utplantering: 
	Tidpunkt för senaste utplantering: 
	Fiskart och stam vid senaste utplantering: 
	Vattnets namn: 
	Koordinat RT 90 X: 
	Koordinat RT 90 Y: 
	Fastighetsbeteckning: 
	KommunKommuner: 
	Har du fått stöd till dammenanläggningen t ex Miljöstöd  Projektstöd  NOLA NYLA: 
	Om ja vilket stöd och årRow1: 
	Adress_2: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Telefon: 
	Epost_2: 
	Vattnets namn_2: 
	Koordinat RT 90 X_2: 
	Koordinat RT 90 Y_2: 
	KommunKommuner_2: 
	Namn_2: 
	Telefon_2: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Beskriv vattnets nuvarande bestånd av fisk och kräftor: 
	Beskriv syftet med utplanteringen: 
	Övriga upplysningar: 
	Namn: 
	JA: Off
	NEJ: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Namn organisation: 


